
Jogi nyilatkozat 
 
A Leitner + Leitner Tax Adótanácsadó Kft., valamint a Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft. (továbbiakban együtt: „LeitnerLeitner”) tulajdonában lévő 
adozasrolerthetoen.blog.hu (továbbiakban Blog) kizárólagos célja az információnyújtás, ezért 
semmilyen körülmények között nem keletkeztet, illetve helyettesít adó- vagy jogi tanácsadás 
keretein belül nyújtott állásfoglalást. A Blog cikkeiben foglaltak alkalmazásával kapcsolatban 
felelősséget nem vállalunk. 
 
E Bloghoz való hozzáférésével és az azon található információk felhasználásával Ön elfogadja a fenti 
feltételeket, és lemond a LeitnerLeitnerrel és alkalmazottaival szembeni bárminemű kártérítési 
igényéről, amely a Blog vagy az azon található bármely anyag, információ, vélemény vagy ajánlás Ön 
által történő használatából származik. Noha a Blogon található információkat gondosan és 
jóhiszeműen állítottuk össze annak érdekében, hogy információt adjunk az adózással kapcsolatos 
kérdésekben, a LeitnerLeitner és annak alkalmazottai semmilyen körülmények között nem tartoznak 
felelősséggel semmilyen kárért, amely az e Bloghoz való hozzáférésből, illetve a Blog vagy az azon 
fellelhető, vagy mindezekből eredő, azokat átvett bármely anyag, információ, minősítés vagy ajánlás 
felhasználásából ered vagy azokkal kapcsolatos. 
 
A LeitnerLeitner. jogosult bármikor – előzetes bejelentés nélkül – módosításokat, javításokat és/vagy 
változtatásokat eszközölni a Blogon megjelenített információkban. 
 
Ez a Blog tartalmazhat kapcsolatokat olyan más honlapokhoz vagy hivatkozásokat olyan más 
honlapokra, amelyek nem a LeitnerLeitner befolyása alatt állnak. A LeitnerLeitner semmilyen 
felelősséggel nem tartozik az ilyen kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve az ilyen kapcsolt honlapon 
feltüntetett egyetlen további kapcsolat tartalmáért. 
 
Szellemi tulajdon 
 
E Blogon megjelenített szerkesztőségi anyagok a LeitnerLeitner szellemi tulajdonát képezik, és szerzői 
jogi és a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb törvényi védelem alatt állnak. Mivel a Blogot 
információs céllal hoztuk létre, hozzájárulunk a közölt tartalom megosztásához, közzétételéhez vagy 
köröztetéséhez feltéve, hogy a felhasználó az anyag forrásaként megjelöli az Adózásról érthetően 
blogot, mint a LeitnerLeitner szakmai blogját, feltünteti az anyag szerzőjét, valamint nem eszközöl 
változtatást, módosítást az idézett/hivatkozott tartalomban. Ugyanakkor a Blogról idézett vagy átvett 
tartalom megosztásához, közzétételéhez csak azzal a feltétellel járulunk hozzá, hogy a felhasználó 
vállalja, hogy tájékoztatja a harmadik felet arról, hogy használatra vonatkozó feltételek rá is 
vonatkoznak, és hogy azokat neki is be kell tartania. 
 
E nyilatkozatban szereplő egyetlen megfogalmazás sem fogható fel a LeitnerLeitnerszerzői vagy 
szellemi tulajdonra vonatkozó jogának átruházásaként. 
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